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Projeção das Unidades Acessos Previsão de acessos para os lotes
frente para quadrante norte*

PLANTA DE SITUAÇÃO

0 20 40 80m

CONCEITO VILAS
EMPILHADAS

*Possibilidade de inversão dos acessos da garagem e térreo para adequação aos Lotes 
‘‘QD 02 CJ C6 PROJ A’’, ‘‘QD 02 CJ C6 PROJ A’’, ‘‘QD 02 CJ B4 PROJ B’’, preservando a 
orientação dos pavimentos tipo. 

VISTA 1 - Fachada Sul/Oeste VISTA 2 - Fachada Norte/Oeste
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MEMORIAL JUSTIFICATIVO

O estilo de vida contemporâneo demasiadamente acelerado, por vezes nos tira a 
percepção plena do ambiente e altera as relações de convívio urbano, mexendo 
também na forma como nos relacionamos com os espaços construídos e 
percepção do usuário. Modos urbanos de morar não precisam ser distantes do 
meio natural.  A proposta deste projeto é apresentar uma perspectiva antagônica 
e quebrar os paradigmas entre interno x externo, privacidade x interação, urbano 
x natural, proximidade x distância, preço x qualidade, criando um conceito de 
habitação multifamiliar de bem viver pleno, onde as relações humanas e com o 
meio acontecem e extravasam os limites das unidades.

O CONCEITO DE VILAS EMPILHADAS

O arquiteto japonês Sou Fugimoto (2005) cita sobre um de seus projetos em 
Kumamoto no Japão: 
“Pode-se dizer que uma arquitetura ideal se comporta como um espaço ao ar 
livre com percepção de espaço interno e, ao mesmo tempo, um espaço interno 
com percepção do espaço ao ar livre. Numa estrutura encadeada, o interior é 
invariavelmente o exterior e vice-versa.” 
Assim como Fugimoto a intenção é fazer uma arquitetura que não tratasse nem 
sobre espaço e nem sobre a forma, mas simplesmente da riqueza presente na 
interação entre as habitações, o meio e as pessoas. Motivo pelo qual todos os 
pavimentos são pensados como vilas de casas que se abrem para pátios jardins 
e se conectam entre si. A disposição das vilas desta forma permite que os 
moradores circulem por estes ambientes internos, promovendo a percepção de 
espaço ao ar livre, proporcionando o bem estar provocado pela presença 
constante da natureza e do verde. 

Os pátios são também onde os moradores podem experimentar a relação com a 
terra, plantar em suas próprias hortas sob a praticidade e segurança de viver em 
um apartamento.

A IMPLANTAÇÃO

A implantação do projeto é pensada com foco claro na garantia do 
condicionamento ambiental dos espaços. Seus acessos e circulações são 
propostos de forma a permitir a adequação simples a todos os 5 lotes, 
invertendo-os quando necessário, sem a consequente alteração na orientação 
dos pavimentos tipo, de forma que as unidades sempre estarão para o melhor 
quadrante, enquanto os pátios cumprem o papel de protege-las e assegurar a 
qualidade ambiental. 

ARQUITETURA BIOCLIMÁTICA E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

Reduzir, reutilizar e reciclar. Como uma edificação que se propõe a cuidar da 
natureza, o projeto prevê uma série de soluções sustentáveis que passam por 
todas as suas fases, desde a redução dos resíduos e reaproveitamento de 
materiais da obra, à proposta de uma arquitetura bioclimática, responsiva às 
condicionantes ambientais da região, com o uso de estratégias passivas que 
reduzem o consumo energético durante a sua operação indo até estratégias 
ativas. É previsto, por exemplo, a instalação de blocos de montagem e 
tubulações visando a implantação futura de placas solares para aquecimento de 
água e geração de energia das unidades pelos próprios moradores sem a 
necessidade de obras, como também o uso extensivo da iluminação natural, 
reuso de águas de várias origens e gestão do lixo orgânico seco.

QUALIDADE PLÁSTICA

A qualidade estética de uma construção vai além da questão formal. Geometrias 
simples como cubos combinados, quando usados de modo criativo, podem 
produzir um apelo visual impactante. As fachadas contrapõem a monotonia dos 
planos lisos com mosaicos de elementos arquitetônicos que cumprem também 
papel de proteção solar da fachada. Materiais puros, em sua aparência natural e 
a vegetação conferem um visual em consonância com o partido arquitetônico.

SISTEMA CONSTRUTIVO E ESTRUTURAL

A proposta do sistema construtivo está pautada na industrialização da execução 
das vedações, que tiveram seus formatos estudados para se repetirem ao 
máximo, como resultado, a agilidade, precisão, redução dos resíduos e custos. A 
modulação no projeto arquitetônico promoveu alinhamento dos eixos de pilares 
evitando transições do subsolo à cobertura, viabilizando a estrutura do tipo laje 
de concreto protendido lisa, sem vigas, o que elimina a necessidade do uso de 
forro.

PROGRAMA E VIABILIDADE ECONÔMICA

A necessidade de adequação do empreendimento ao MCMV levou ao 
dimensionamento criterioso das unidades, áreas construídas e privativas. O 
conjunto conta com 48 apartamentos, sendo 4 PNE e 44 adaptáveis, com áreas 
que variam 60,02m² à 64,23m². As soluções construtivas apontam para a 
redução do custo de execução da obra, reforçando a viabilidade econômica do 
empreendimento.
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*Possibilidade de inversão dos acessos da 
garagem e térreo para adequação aos Lotes
‘‘QD 02 CJ C6 PROJ A’’, ‘‘QD 02 CJ C6 PROJ A’’, 
‘‘QD 02 CJ B4 PROJ B’’, preservando a 
orientação dos pavimentos tipo. 
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PAVIMENTO 
TIPO    

01 Circulação 102,62 m² 

02 Elevadores 4,86 m² 

03 A.C. 1,44 m² 

04 Escada de Incêndio 12,21 m² 

05 Pátio / Jardim 1 58,71 m² 

06 Pátio / Jardim 2 59,44 m² 

07 Medidores 1,84 m² 

08 
Depósito de Lixo 
Orgânico 2,32 m² 

09 Compartimento Técnico 0,92 m² 

TÉRREO    
10 Recepção 49,10 m² 

11 Circulação 1,69 m² 

12 Depósito 1,31 m² 

13 Vestiário 2,72 m² 

14 Administração 6,56 m² 

15 
Medidores / 
Compartimento Técnico 5,74 m² 

16 Pilotis 240,54 m² 

17 Pátio / Jardim 1 74,29 m² 

18 Pátio / Jardim 2 74,29 m² 

19 Depósito de Materiais 1,84 m² 

20 Depósito de Lixo 2,32 m² 

21 Elevadores 4,86 m² 

22 A.C. 1,44 m² 

23 Escada 12,21 m² 

24 Circulação 55,35 m² 

25 Pátio 26,48 m² 

26 Espaço de Reunião 32,96 m² 

27 Espaço de Festa 240,88 m² 

28 Lav. Masculino 3,13 m² 

29 W.C. Masculino 6,05 m² 

30 Lav. Feminino 3,15 m² 

31 W.C. Feminino 6,05 m² 

32 Apoio Salão 14,21 m² 

SUBSOLO    
33 Garagem 1.239,53 m² 

34 Circulação 12,22 m² 

35 Elevadores 4,86 m² 

36 A.C. 1,44 m² 

37 Escada 12,21 m² 

38 Casa de Bombas 2,32 m² 

39 Depósito 1,84 m² 

40 

Unidade de Tratamento 
de Efluentes / Águas 
Cinzas 10,75 m² 

41 Grupo Gerador 10,10 m² 

42 
Reservatório de Água 
de Reuso 20,00 m³ 

43 
Reservatório de Água 
de Reuso 20,00 m³ 

44 Carga e Descarga 11,00 m² 

 

UNIDADES 

 Nº Total de Unidades 48 

 Nº Total de Unidades PNE 4 

 Nº Total de Vagas 50 

 Nº Total de Vagas PNE 4 

ÁREAS    
 Área do Terreno 900,00 m² 

 Área Total Construída 6.925,53 m² 

 Área Total Privativa 3.010,96 m² 

 Área Total Computável 5.329,97 m² 

ÍNDICES    
 Coeficiente de Aproveitamento 5,92 

 Taxa de Ocupação 95% 

 Taxa de Ocupação (Subsolo) 155% 
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VISTA 4 - Pátio / Jardim 

VISTA 5 - Pátios / Jardins Vista Externa 
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ESTUDO DA CARTA PSICROMÉTRICA E SOLUÇÕES BIOCLIMÁTICAS
A análise aprofundada da carta psicrométrica aponta para o uso da ‘massa térmica’ e ‘ventilação 
noturna’ combinados como a solução mais eficiente de condicionamento ambiental sem o uso de 
estratégias ativas. Ponto chave para a redução do consumo energético, o condicionamento 
ambiental passivo será atingido com a adoção de um sistema construtivo com materiais de 
grande massa térmica fazendo frente à amplitude da temperatura da região, e a 
orientação adequada das aberturas. Apontadas para a maior frequência de 
ventilação enquanto protegidas da incidência da radiação, as aberturas 
garantem a capacidade de ventilação dos ambientes.
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A ILUMINAÇÃO NATURAL
Simulações computacionais apresentaram um resultado de fator de luz diurna superior aos 1.0 em toda a área dos dormitórios e níveis de iluminamento superior  aos 
100 lux como recomenda a NBR05413 em cerca de 80% de sua área. Resultado obtido pelo dimensionamento adequado das aberturas. O uso de janelas  com 
formato mais alto aumentam a penetração da luz diurna, incrementados pelo uso das prateleiras de luz. Nas áreas comuns a iluminação natural também  é garantida 
pela permeabilidade, as circulações que são plenamente abertas para a luz natural. 

O USO DA VENTILAÇÃO NATURAL
Os reg i s t ros  c l ima to lóg i cos  fo rnec ido  pe lo  INMET 2015 
demonstram grande prevalência da freqüência de ventos sudeste com 
velocidade entre 10 e 20km/h, quadrante para onde foram direcionadas as 
aberturas de 72 dos 96 dormitórios do conjunto. Uma grande abertura 
central no volume da edificação incrementa sua permeabilidade e reduz 
sua interferência no entorno.

REDUÇÃO DOS REJEITOS ORGÂNICOS
Na cobertura serão instaladas caixas de compostagem para a
transformação dos residos orgânicos secos em adubo que serão 
utilizados na manutenção dos jardins e hortas das vilas.

ADEQUAÇÃO DO PROJETO A TRAJETÓRIA SOLAR
A trajetória solar foi cuidadosamente estudada e define todo o partido
arquitetônico e proposta de implantação das unidades, de forma a garantir 
a adequação em todos os lotes sem comprometer sua solução. A simples
inversão no pavimento de garagem viabiliza a manutenção da melhor 
orientação. 72 dos 96 dormitórios estão orientados no quadrante 
leste/sudeste. 

APROVEITAMENTO DA ENERGIA SOLAR
O projeto prevê a instalação de painéis fotovoltaicos para a geração
de energia dimensionado ao atendimento da demanda das áreas comuns 
do conjunto. Serão instalados blocos de montagem e tubulações prevendo 
a implantação futura de placas solares para aquecimento de água e 
geração de energia das unidades pelos próprios moradores sem a 
necessidade de obras.

COBERTURA TÉRMICA E PROTEÇÃO SOLAR
A cobertura verde ou com a utilização de argila expandida previne o ganho 
térmico pela incidência de radiação na cobertura da edificação, enquanto 
promove também a perda térmica evaporativa. 

USO EXTENSIVO DA ILUMINAÇÃO NATURAL
As circulações comuns ocorrem em áreas expostas à iluminação
natural, enquanto protegem as unidades da incidência de radiação
direta para a orientação onde esta é mais presente. Áreas de
pé-direito duplo aumentam a penetração da luz nas circulações.

PROTEÇÃO SOLAR DAS ABERTURAS
As janelas são protegidas por elementos pré-moldados e avanços das lajes
superiores dimensionados conforme apontado em simulações 
computacionais previamente realizadas da trajetória solar, enquanto por 
vezes atuam como prateleiras de luz ampliando a penetração da luz natural 
refletida.

VENTILAÇÃO NATURAL EFICIENTE
As aberturas foram pensadas de forma a conseguirem a maior eficiência.
Nos ambientes de permanência acontecem para a orientação de maior
freqüência de vento na região, enquanto nas cozinhas e lavanderias
acontecem para os pátios em área reservada do ponto de vista da
privacidade, onde tomam mão do ‘’efeito chaminé’’. A cozinha tipo 
‘’americana’’ permite a ventilação cruzada nos ambientes internos.

VILAS VERDES
Os pátios jardins oferecem aos moradores a sensação de estar ao ar livre.
Espaços de convívio e interação com o verde, os pátios são uma opção 
para o lazer e cultivo de vegetais pelos próprios moradores. Sua 
implantação estratégica quebra a separação entre interno e externo, 
reforçando a idéia de Vilas Empilhadas. Cada uma das seis vilas receberá 
o nome de uma espécie arbórea típica do cerrado plantadas nas áreas de 
pé-direito duplo.

APROVEITAMENTO DE ÁGUA DOS CONDICIONADORES
A água eliminada pelos equipamentos de ar condicionado é conduzida
para reservatórios escondidos nos jardins dos pavimentos abaixo, onde 
é apoveitada sem a necessidade de bombeamento para níveis elevados.

REAPROVEITAMENTO DOS RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO
Todas as “caixas jardins”, mesas, bancos, escadas e guarda-corpos serão 
confeccionadas com madeira de reúso das fôrmas da construção.

INTERAÇÃO E REDUÇÃO DO CONSUMO ENERGÉTICO
Escadas externas oferecem uma opção convidativa de circulação vertical,
conectando todas as vilas através dos jardins, incentivando o seu uso em 
oposição aos elevadores, reduzindo o consumo energético com sua 
operação.

INSTALAÇÕES ADEQUADAS AO USO DA BICICLETA
O projeto conta com 4 bicicletários, sendo dois no pavimento térreo. As 
rampas e acessos são dimensionadas de modo a facilitar sua circulação
em todos os pavimentos.

USO DA ÁGUA PLUVIAL E ÁGUAS CINZAS
É prevista a instalação de dois reservatórios de armazenamento e 
tratamento de águas cinzas e águas pluviais. Tratadas serão bombeadas 
para reservatórios superiores e aproveitadas em usos secundários.  

> O ESTUDO DA GEOMETRIA SOLAR E A ARQUITETURA
Simulações computacionais preliminares apontaram para uma grande incidência de radiação direta na fachada noroeste do prédio, exigindo cuidado
com essa orientação. Por tal razão, as unidades foram distribuídas para a fachada sudeste, que apresentava menor incidência. Simulações posteriores
ilustram o resultado da solução de implantação. Observa-se que a fachada onde foram implantados os pátios jardins atingem cerca de 500Wh/m² de média anual
A fachada onde estão a maior parte dos dormitórios apresentam médias anuais inferiores a 100Wh/m² especialmente após a instalação dos elementos 
pré-moldados de proteção das janelas.
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SISTEMA  ESTRUTURAL

O sistema estrutural do tipo laje lisa de concreto protendido amplia o 
pé-direito uma vez que elimina as vigas, reduzindo também a altura  
final da edificação. Esse sistema permite a extensão dos vãos livres,  
favorecendo a utilização de sistemas pré moldados ou de rápida 
moldagem de vedação. Toda a estrutura de concreto é aparente 
conferindo ao conjunto uma identidade visual interessante.

SISTEMA CONSTRUTIVO DO ENVELOPE

O sistema construtivo das vedações do envelope é composto por 
painéis de concreto moldados em formas metálicas. Todo o projeto foi 
estudado para que se tenha o maior número possível de formas 
repetidas a fim de viabilizar a produção industrializada das paredes, 
acelerando o processo e reduzindo o custo de construção, bem como  
reduzindo os resíduos sólidos da construção. Esse sistema também 
está em consonância com o estudo bioclimático que aponta para a 
necessidade  do  uso de materiais de maior massa térmica como o 
concreto.

SISTEMA CONSTRUTIVO DO NÚCLEO

As paredes do core da edificação são propostas como alvenarias de 
bloco de concreto celular por suas propriedades acústica e térmica, 
velocidade na execução e acabamento, além de redução dos resíduos 
da construção e consumo de argamassa. Por fim é uma técnica 
construtiva já bastante conhecida e utilizada na região. 

EIXOS E ALINHAMENTOS OTIMIZADOS

O projeto foi pensado de modo a eliminar as transições estruturais. 
Toda a malha de alinhamento de pilares se repete do estacionamento 
no subsolo à cobertura, ainda que as formas das lajes se alternem, 
reduzindo o volume de concreto.

NPLANTA DE COBERTURA

0 5 10 20m
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TELHADO    
45 Elevadores 4,86 m² 

46 Barrilete 2,32 m² 

47 C.M.I. 1,84 m² 

48 Escada 12,21 m² 

49 Antecâmara 1,44 m² 

50 Pátio de Compostagem 30,00 m² 

 

A - Pilar estrutural em concreto 
aparente
B - Laje lisa de concreto protendido 
aparente
C - Guarda-corpo em madeira de 
reúso e aço
D - Caixa jardim em madeira de reúso
E - Elemento horizontal de proteção 
solar em concreto pré-moldado
F - Esquadria de alumínio anodizado 
preto e vidro incolor
G - Elemento vertical de proteção 
solar em concreto pré-moldado
H - Prateleira de luz em concreto pré-
moldado
I - Guarda-corpo de cabo de aço e 
madeira
J - Painel de telha de chapa 
galvanizada perfurada cumprindo 
papel de fachada ventilada sobre 
alvenaria
K - Brise deslizante de alumínio
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DETALHES TÍPICOS DE FACHADAS
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*É prevista a execução prévia apenas dos suportes que permitam aos 
moradores a instalação futura dos equipamentos e placas solares de 
forma ordenada e que não implique em obras.
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ESQUEMA
SISTEMA CONSTRUTIVO

VISTA 6 - Área de Convivência 

VISTA 9 - Fachada Principal

VISTA 7 - Pátio / Jardim Térreo VISTA 8 - Apartamento C4 PNE
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